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Meer recente gegevens

Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze 
databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt 
daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn 
geactualiseerd.
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Verschijning Statistisch Bulletin: van wekelijks naar maandelijks
Met ingang van 1-1-2017 zal het Statistisch Bulletin voortaan maandelijks 
verschijnen op elke 2e donderdag van de maand. 
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1. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consument onverminderd positief

De stemming onder consumenten is in december gelijk gebleven. Het consumenten-
vertrouwen komt net als in november en oktober uit op 12. Dat is het hoogste niveau in 
ruim negen jaar. Consumenten oordelen nagenoeg gelijk over het economisch klimaat. De 
koopbereidheid blijft gelijk.

Met 12 ligt het consumentenvertrouwen in december ruim boven het gemiddelde over de 
afgelopen twintig jaar (–8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit 
(27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (–44).

Oordeel over economisch klimaat is nagenoeg gelijk

Consumenten oordelen in december een fractie negatiever over de economie dan in 
november. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 23, tegen 24 in november. 
Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden als over de 
economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde iets.

De koopbereidheid verandert niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen 
komt net als in november uit op 5. Consumenten oordelen hetzelfde over hun financiële 
situatie als in november. Verder vinden consumenten de tijd even gunstig voor het doen 
van grote aankopen.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid (seizoengecorrigeerd)

KoopbereidheidEconomisch klimaat Consumentenvertrouwen
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (47)
 

Jan Febr Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 

 

Index van consumentenvertrouwen 2)

2003 –36 –39 –38 –38 –36 –36 –40 –33 –33 –33 –30 –29

2004 –32 –24 –27 –26 –28 –25 –21 –19 –21 –24 –26 –29

2005 –26 –23 –22 –16 –22 –26 –23 –27 –26 –22 –19 –16

2006 –14 –14 –9 –6 –3 5 2 4 7 8 6 8 

2007 13 11 10 12 13 17 14 14 0 –1 –3 –3

2008 –5 –10 –10 –12 –17 –21 –32 –27 –23 –26 –29 –28

2009 –30 –30 –34 –28 –23 –24 –24 –16 –16 –19 –14 –11

2010 –10 –13 –13 –15 –17 –18 –14 –10 –13 –9 –7 –14

2011 –7 –5 –8 –10 –11 –12 –12 –21 –30 –34 –32 –37

2012 –37 –36 –39 –32 –38 –40 –32 –32 –30 –33 –38 –39

2013 –36 –44 –41 –35 –32 –36 –37 –32 –32 –26 –18 –17

2014 –12 –10 –6 –5 –2 –3 –2 –6 –7 –3 –8 –7

2015 –6 –6 2 1 2 7 5 6 5 6 9 6 

2016 4 –1 –4 1 1 5 1 2 8 12 12 12 

Index van het economisch klimaat 2)

2003 –62 –66 –67 –64 –58 –56 –64 –49 –49 –50 –41 –41

2004 –46 –31 –35 –35 –39 –32 –26 –22 –23 –29 –31 –37

2005 –35 –25 –20 –10 –22 –30 –28 –32 –29 –20 –15 –9

2006 –8 –8 –1 6 9 22 15 18 22 26 22 22 

2007 28 24 21 22 22 29 22 22 –4 –3 –7 –3

2008 –13 –23 –22 –25 –35 –40 –58 –50 –44 –49 –52 –56

2009 –61 –61 –68 –53 –42 –47 –47 –32 –30 –40 –25 –19

2010 –20 –23 –22 –20 –22 –29 –19 –14 –15 –10 –6 –18

2011 –2 0 –6 –7 –11 –18 –17 –38 –52 –59 –60 –63

2012 –64 –60 –64 –52 –61 –65 –51 –52 –44 –45 –57 –64

2013 –59 –63 –60 –53 –45 –52 –56 –41 –42 –33 –16 –14

2014 –6 –5 4 7 9 9 10 3 –2 8 –4 –4

2015 –1 –3 14 13 13 21 14 19 15 16 20 15 

2016 11 6 –7 4 5 12 4 7 18 20 24 23 

Index van de koopbereidheid 2)

2003 –19 –20 –20 –21 –21 –22 –24 –23 –23 –22 –22 –20

2004 –23 –20 –22 –20 –20 –19 –19 –17 –19 –22 –22 –25

2005 –21 –22 –23 –20 –22 –23 –20 –24 –25 –24 –21 –20

2006 –18 –17 –15 –13 –11 –7 –6 –6 –3 –3 –5 –2

2007 3 1 3 6 6 9 8 9 2 0 0 –2

2008 0 –1 –2 –3 –5 –8 –15 –11 –9 –11 –13 –10

2009 –9 –9 –11 –11 –10 –9 –8 –6 –7 –5 –6 –6

2010 –4 –7 –7 –12 –13 –10 –10 –8 –12 –9 –8 –12

2011 –11 –8 –9 –12 –11 –8 –9 –10 –15 –17 –13 –20

2012 –18 –20 –22 –19 –23 –23 –19 –20 –20 –25 –25 –23

2013 –20 –32 –28 –23 –24 –25 –25 –26 –25 –22 –19 –19

2014 –16 –12 –13 –13 –10 –11 –10 –11 –11 –10 –10 –10

2015 –9 –8 –7 –7 –5 –3 –1 –3 –2 0 1 1 

2016 0 –5 –2 –1 –1 0 –1 –2 2 7 5 5 
  

1)	 Dit	onderzoek	wordt	medegefinancierd	door	de	Europese	Commissie;	netto	steekproefaantal	is	893	in	de	maand	december	2016.	Voor	berekenings-
wijze	van	de	indexen	zie	de	publicatie	Gebruikershandboek	Consumentenconjuctuuronderderzoek	1972–1992	(SDU/uitgeverij,	1994).

2)	 Na	correctie	voor	seizoeninvloeden.	De	seizoencorrectie	wordt	in	januari	van	elk	jaar	aangepast.	Hierdoor	zijn	verschillen	mogelijk	met	eerder	gepubli-
ceerde	uitkomsten.
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2. Prijzen

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2010=100 (39)
 

I II III IV Jaar I II III IV Jaar
 

 

incl. BTW excl. BTW

  

2008 104 ,0 104 ,2 104 ,7 106 ,8 104 ,9 104 ,0 104 ,2 104 ,7 106 ,8 104 ,9

2009 105 ,6 105 ,0 104 ,3 102 ,0 104 ,2 105 ,6 105 ,0 104 ,3 102 ,0 104 ,2

2010 99 ,8 100 ,2 99 ,1 100 ,8 100 ,0 99 ,8 100 ,2 99 ,1 100 ,8 100 ,0

2011 98 ,8 99 ,4 98 ,8 98 ,3 98 ,8 98 ,8 99 ,4 98 ,8 98 ,3 98 ,8

2012 94 ,2 96 ,0 93 ,6 94 ,1 94 ,5 94 ,2 96 ,0 93 ,6 92 ,5 94 ,1

2013 96 ,1 92 ,1 92 ,2 89 ,9 92 ,6 94 ,6 90 ,6 90 ,7 88 ,4 91 ,1

2014 86 ,9 88 ,7 90 ,2 88 ,8 88 ,6 85 ,4 87 ,2 88 ,7 87 ,3 87 ,2

2015 88 ,9 90 ,3 86 ,6 86 ,1* 88 ,0* 87 ,4 88 ,8 85 ,2 84 ,6* 86 ,5*

2016 85 ,7* 86 ,5* 88 ,6* 84 ,3* 85 ,1* 87 ,1*
  

De	prijsindexreeksen	zijn	gebaseerd	op	gegevens	van	alle	woningen	zoals	die	op	door	gemeenten	afgegeven	bouwvergunningen	staan	vermeld.	De	ten	
opzichte	van	de	vorige	publicatie	gewijzigde	cijfers	zijn	cursief	aangegeven.
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Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2015–2016 2015 tot en met 2016
 2015/2016 Het gemiddelde over de jaren 2015 tot en met 2016
 2015/’16 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2015 en eindigend in 2016
 2013/’14–2015/’16 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2013/’14 tot en met 2015/’16
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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